
De bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs is 

weliswaar een jaar uitgesteld, maar de wetswijziging gaat 

wel in hetzelfde tempo door. “Een duivels dilemma”, zei 

AVS-voorzitter Ton Duif in het Beatrix Theater in Utrecht. 

“Het draagvlak staat door de bezuiniging onder druk en 

dat vormt een grote bedreiging voor de stelselwijziging.”

Een van de aanwezige schoolleiders vindt dat Passend 

onderwijs er moet komen. “Op school willen we het realise-

ren, maar als het over geld gaat zit ik klem. Ik moet fi nan-

ciële speelruimte houden.” Een andere schoolleider, werk-

zaam op “een school voor Passend onderwijs in Rotterdam 

met 35 rugzakleerlingen” zegt: “Ik vraag me af of ik onze 

onderwijsassistenten met hun zorgtaken kan behouden.”

Verschaf daarom duidelijkheid op wettelijk, bestuurlijk en 

fi nancieel terrein, vatte ECPO-voorzitter Ursie Lambrechts 

de aanbevelingen aan de minister samen. “Leg vast in de 

wet waar een schoolbestuur volgens de zorgplicht verant-

woordelijk voor is. Ook voor de samenwerkingsverbanden 

zijn extra eisen nodig”, aldus Lambrechts.

Landelijke bandbreedte
De schoolleiders bevestigden behoefte te hebben aan 

wettelijke kaders voor samenwerkingsverbanden door 

in discussiegroepen groene stickers bij stellingen over 

Passend onderwijs te plakken. Gert Dolfsma, directeur/

bestuurder van Mytylschool Tilburg, is voorstander van een 

Schoolleiders en bestuurders hebben behoefte aan heldere richtlijnen en wettelijke kaders voor 
Passend onderwijs. Zij scharen zich grotendeels achter de aanbevelingen van de Evaluatie- en 
adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO), die werden toegelicht tijdens een door de AVS, 
AOb en CNVO georganiseerde werkbijeenkomst voor schoolleiders op 31 mei in Utrecht.

tekst jaan van aken

Jaargang 15 > Nummer 10 > Juni 2011

Kadernieuws
10

‘Stelselwijziging 
Passend onderwijs
is duivels dilemma’

schoolleiders willen duidelijkheid

>

Kadernieuws Juni 2011 1



landelijk bepaalde bandbreedte. “Daarbinnen kunnen 

we regionaal en lokaal afspraken maken. Binnen een 

samenwerkingsverband – waar je elkaar bij de start nog 

onvoldoende kent – als eerste samen de regels bepalen 

en het geld verdelen is een onmogelijke opdracht.” 

Daarnaast geeft de directeur/bestuurder aan dat binnen 

samenwerkingsverbanden de vaak (relatief) kleine scho-

len voor speciaal onderwijs (so) ook een stem moeten 

hebben. “Het so dient op lokaal en regionaal niveau wel 

gehoord te worden.”

Ook moeten er landelijke richtlijnen komen over 

de aanmelding, toelating en plaatsing van leerlin-

gen. Lambrechts gaf aan dat de procedure met een 

kleine acht maanden erg lang dreigt te worden. “Als 

de termijn niet korter wordt, kan het betekenen dat 

kinderen van zorg verstoken blijven.” Jan van Etten, 

directeur van sbo De Wenteltrap in IJsselstein is ook 

voor landelijke afspraken. “Doe dat niet lokaal. Als 

kinderen verhuizen kun je alles opnieuw vast gaan 

stellen.” Dolfsma van Mytylschool Tilburg denkt dat 

bovendien het risico groot is dat bij regionale criteria 

de fi nanciële situatie van een samenwerkingsverband 

mede gaat bepalen of leerlingen in het speciaal onder-

wijs terechtkomen.

       Interim-wet 
Bij de samenwerking met jeugd-

zorg moet worden vastgelegd 

wie waarvoor verantwoordelijk 

is. AOb-bestuurder Liesbeth 

Verheggen noemt het te gek dat 

de afstemming met jeugdzorg 

over de rugzakjes nog moet 

plaatsvinden. “Er is grote behoef-

te aan landelijke criteria rond 

zorg.” Harry Blume, voorzitter 

van CNV Schoolleiders: “Het is 

belangrijk dat kinderen niet door 

verschillende molens gaan.”

Door onzekere factoren adviseert 

de ECPO de minister een interim-

wet voor vijf jaar te maken. 

Lambrechts: “Er zijn nog zoveel 

zaken in ontwikkeling. Gaan de 

samenwerkingsverbanden goed 

werken? Hoe het op scholen gaat, 

weten we niet. Tegen die tijd is er 

meer te zeggen over de effecten.”

De aanbeveling om te bekijken 

of het primair onderwijs (po) 

geen onevenredig grote bijdrage 

levert aan de bezuiniging kon op 

veel instemming rekenen. “Het 

is merkwaardig dat het leeuwen-

deel van de bezuinigingen naar 

het po gaat. Neem dat opnieuw 

onder de loep”, adviseert 

Lambrechts de minister.

De deelnemende schoolleiders 

gaven aan minder behoefte te 

hebben aan afspraken over het 

afstemmen van activiteiten door 

de samenwerkingsverbanden po 

en vo. Dat loopt wel soepel, is 

het beeld. Ook achten ze het niet 

nodig om de PMR (personeelsge-

leding medezeggenschapsraad) 

instemmingsrecht te geven op 

het zorgprofi el en het zorgplan. Directeur Van Etten 

vindt dat de hoofdlijnen van de landelijke politiek 

moeten komen. “Stel dat er 27 PMR-leden vóór zijn en 

er drie bezwaren hebben, dan loopt het vast. Praat als 

PMR mee tijdens het besluitvormingsproces en accep-

teer dat het bestuur een besluit neemt.”

De aanbeveling om te bekijken of het po niet teveel bijdraagt aan de bezuiniging kon op veel 
instemming van de aanwezige schoolleiders rekenen.

ECPO-voorzitter Ursie Lambrechts: “Leg vast in de wet waar een schoolbestuur volgens de 
zorgplicht verantwoordelijk voor is.” Foto’s: Hans Roggen
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In discussiegroepen reageerden de schoolleiders op stellingen over Passend onderwijs. 

AVS-voorzitter Ton Duif geeft zijn mening.

Expertise verloren
De schoolleiders zijn bang dat ook de expertise van het 

speciaal onderwijs verloren gaat. Een directeur van een 

school voor langdurig zieke kinderen in Amsterdam 

vreest “door de bezuinigingen een derde van zijn per-

soneel te moeten saneren”. “De kwaliteit van het so 

wordt daardoor veel minder dan die nu is. De zorg staat 

met 70.000 plaatsen onder druk en het basisonder-

wijs zal niet altijd kunnen terugvallen op het speciaal 

onderwijs.”

Sbo-directeur Van Etten vindt dat de kennis van het spe-

ciaal basisonderwijs preventief ingezet moet worden. 

De Wenteltrap heeft daarom een expertisecentrum 

opgericht om reguliere basisscholen bij te staan met 

hun kennis. “Des te minder frustratie bij leerkrachten 

en uitval uit het reguliere onderwijs heb je”, denkt hij. 

De overheid zou nu juist extra moeten investeren in 

Passend onderwijs, stelt Van Etten. “Door te zorgen dat 

het po adequaat onderwijs kan geven, verdien je op ter-

mijn die extra kosten terug.”

De bonden overleggen met de minister om het budget 

voor ambulant begeleiders op een andere manier in 

te zetten. “Zet hen in op aanvraag van reguliere scho-

len en laat hen modules op de lerarenopleidingen 

verzorgen”, meent Verheggen van de AOb. Op 22 juni 

aanstaande vindt een algemeen overleg tussen Van 

Bijsterveldt en de Tweede Kamer plaats, waarin de 

minister waarschijnlijk de indeling van de regionale 

samenwerkingsverbanden presenteert, en niet meer 

dan dat. De boodschap van de bonden blijft: ‘Een gron-

dige stelselwijziging ja, bezuinigingen nee’. <

> Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben overal in 

het land regiogesprekken gevoerd over de kabinetsplannen 

voor de invoering van Passend onderwijs. In de loop van juni 

is er meer informatie beschikbaar over de voortgang van het 

hele traject; een tussenrapportage wordt naar de Tweede 

Kamer wordt gestuurd. Op 22 juni staat het algemeen over-

leg in de Tweede Kamer gepland over Passend onderwijs. 

Daarin komt de vorming van de samenwerkingsverbanden 

op basis van de 160 regiogesprekken aan bod, de cijfers 

rondom Passend onderwijs en het referentiekader dat door 

de sectororganisaties wordt gemaakt.
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> CPB: ‘Niveau Nederlands onderwijs daalt’
Het niveau van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt, zowel in absolute zin als 

in de positie ten opzichte van andere ontwikkelde landen. Dit geldt voor lezen, wiskunde en 

natuurwetenschappen. De achteruitgang is het grootst bij wiskunde in het voortgezet onderwijs. 

Dit kan schadelijk zijn voor onze economie. Deze conclusies trekt het Centraal Planbureau (CPB) in 

de recent verschenen CPB Policy Brief 2011/05 ‘Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief’.

De onderzoekers vinden dit zorgelijk, want de kwaliteit 

van onderwijs is grotendeels bepalend voor de econo-

mische prestaties van Nederland. Op de lange termijn 

kan deze achteruitgang mogelijk enkele procenten van 

het nationale inkomen kosten. Het grootste probleem 

ligt bij de meest getalenteerde leerlingen, aldus het 

CPB. Hun prestaties blijven consequent achter bij die 

van de beste leerlingen in veel andere ontwikkelde 

landen. In deze groep behoort Nederland op geen enkel 

terrein tot de internationale top-10. Opmerkelijk is dat 

vooral goede Nederlandse basisschoolleerlingen achter-

blijven. De vroege selectie van leerlingen in het vo lijkt 

vervolgens bij te dragen aan de verbetering van de posi-

tie van de betere (bovenmodale) Nederlandse leerlingen 

op 15-jarige leeftijd ten opzichte van de internationale 

positie op 9-jarige leeftijd. Uit de analyses blijkt name-

lijk dat de vroege selectie positief uitpakt op toetssco-

res bij taal en rekenen voor bovenmodale leerlingen, bij 

intrede in het vo. Ook halen de vroeger geselecteerde 

leerlingen uiteindelijk een hoger onderwijsniveau.

Oplossingen
De onderzoekers presenteren een aantal opties om het 

tij te keren. Meer geld vinden zij niet per se de oplos-

sing, “want er is geen sterk verband tussen een verho-

ging van de onderwijsuitgaven en een verbetering van 

de onderwijsprestaties.” Zij willen vooral bestaande 

middelen effectiever inzetten. “De kwaliteit van leer-

krachten is cruciaal. Juist deze staat in Nederland 

onder druk, onder andere door het toegenomen 

aantal onbevoegde docenten, het lagere niveau van 

de instroom in de lerarenopleidingen en dreigende 

lerarentekorten.”

Scholing en mentoring van leerkrachten, aantrekken 

van talentvolle mensen buiten de reguliere leraren-

opleidingen om, en de uitbreiding van het aantal 

lesuren dragen wel bij aan betere onderwijsprestaties, 

menen de CPB-onderzoekers. Nederlandse scholen in 

de onderbouw van het vo besteden de minste tijd aan 

rekenen, lezen en natuurwetenschappen. In totaal 

ruim twee uur per week minder dan het internatio-

nale gemiddelde. <

> Meer informatie: www.cpb.nl

> Ook Eerste Kamer neemt wetsvoorstel 
samenwerkingsscholen aan
De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor de samenwerkingsschool zonder stemming 

aangenomen. De vorming van een samenwerkingsschool is mogelijk wanneer opheffi ng dreigt van 

een bijzondere en/of openbare school.

De wijziging van de wet heeft betrekking op het pri-

mair, speciaal en voortgezet onderwijs en voorziet bin-

nen het duale onderwijsbestel een samenwerking tus-

sen het openbaar en bijzonder onderwijs als er sprake 

van is dat één of meer scholen onder de opheffi ngs-

norm komt/komen. Enkele punten uit het wetsvoorstel:

•  Een samenwerkingsschool kan alleen tot stand komen 

door middel van een fusie en niet door middel van 

stichting van een nieuwe school.

•  Een samenwerkingsschool kan alleen het product zijn 

van twee of meer rechtspersonen die openbaar respec-

tievelijk bijzonder onderwijs vertegenwoordigen. <
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> Kabinet zet fors in op hogere 
prestaties
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra willen toe naar een ambitieuze leercultuur 

door de resultaatgerichtheid in het onderwijs verder te stimuleren. In de onlangs gelanceerde 

actieplannen ‘Basis voor Presteren’ en ‘Leraar 2020’ zetten de bewindspersonen in op 

opbrengstgericht werken, professionalisering en het bevorderen van excellentie. Bekwame 

leerkrachten en schoolleiders die verschil kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen 

zijn hierbij cruciaal.

De inzet is dat in 2015 60 procent van de basisscho-

len opbrengstgericht werkt. Nu is dat nog ongeveer 

30 pro cent. Naast de verplichte landelijke eindtoets 

in het basisonderwijs vanaf voorjaar 2013 krijgen alle 

basis- en middelbare scholen de wettelijke verplichting 

een leerlingvolgsysteem te gebruiken. Ook treden deze 

kabinetsperiode de referentieniveaus in werking en 

wordt de leerwinst van een school belangrijker voor de 

beoordeling van de inspectie.

Ontwikkeling leerkrachten en schoolleiders
De basisgedachte van ‘Leraar 2020’ is dat leerkrachten 

zich continu ontwikkelen. Daarnaast moet het aantal 

masteropgeleide leerkrachten substantieel omhoog. Er 

wordt geïnvesteerd in de versterking van het leraarsbe-

roep door middel van de lerarenbeurs en de promotie-

beurs. Scholen moeten volgens de bewindslieden inzet-

ten op duurzame kwaliteit. Dit kan onder meer door 

een goed HRM-beleid dat professionele ruimte en car-

rièremogelijkheden biedt aan leerkrachten. Hierbij valt 

te denken aan de voortzetting van de functiemix en de 

invoering van het wetsvoorstel Versterking positie lera-

ren (meer formele zeggenschap). De lerarenopleidingen 

leggen de vereiste vakkennis vast in kennisbases per 

vak, studenten leggen landelijk ontwikkelde toetsen af, 

academische opleidingsscholen worden verankerd in 

het reguliere bestel en op de pabo’s komt een speciali-

satie jonge kind/oudere kind.

Beroepsregisters en peer reviews
Er is 150 miljoen beschikbaar voor verdere professio-

nalisering van zittende leerkrachten, schoolleiders, 

middenmanagement en voor de kwaliteitsverbetering 

van de lerarenopleidingen. Voor het basis- en voort-

gezet onderwijs is een van de doelen dat in 2016 alle 

leerkrachten opbrengstgericht werken en goed kunnen 

omgaan met verschillen van leerlingen in de klas. Om 

de kwaliteit van leerkrachten po, vo en mbo te waarbor-

gen registeren zij zich in een beroepsregister. Met de 

inschrijving verplichten ze zich tot nascholing.

Hiermee wordt in 2011 een begin gemaakt. In 2018 

moeten alle leerkrachten in dit register zijn opgeno-

men. De bekwaamheidseisen voor schoolleiders in 

het primair onderwijs worden aangescherpt. In 2016 

moeten schoolleiders voldoen aan de dan geldende 

eisen. Ook willen Van Bijsterveldt en Zijlstra dat scho-

len structureel gebruik maken van peer review. Daarbij 

kijken leerkrachten en schoolleiders bij andere scholen 

en spreken elkaar aan op de kwaliteit en de verbetering 

daarvan.

Tot slot kunnen basis- en middelbare scholen waar leer-

lingen uitmuntend onderwijs krijgen, vanaf 2012 het 

predicaat ‘excellent’ verdienen. Het kabinet investeert 

30 miljoen euro in een excellentieprogramma voor 

de 20 procent best presterende leerlingen op de basis-

school en het vwo. Voor excellente leerkrachten starten 

dit najaar experimenten met prestatiebeloning, om 

in overleg met scholen te onderzoeken wat het beste 

werkt.

Verbaasd
AVS-voorzitter Ton Duif is verbaasd dat het ministerie 

zoveel regie naar zich toehaalt. “Het begint langzamer-

hand weer op centrale aansturing van het onderwijs te 

lijken. Welke rol is straks weggelegd voor de sectoror-

ganisaties?” Hoewel hij vindt dat er goede voornemens 

in beide documenten staan, is een centrale eindtoets 

voor het basisonderwijs – die door inspectie wordt 

gebruikt om de schoolkwaliteit te meten – een paar 

stappen te ver. “Dat wijzen we fel af. Het lijkt wel of de 

Nederlandse politiek maar niet wil leren van de nega-

tieve ervaringen hiermee in het buitenland. We hebben 

een eindtoets nooit afgewezen, maar die moet niet 

gebruikt worden om scholen op af te rekenen. De voor-

waarde is dat de toets gebruikt wordt om de leervorde-

ringen van onze leerlingen in kaart te brengen.” <

> In Kader Primair 11 zal de AVS dieper ingaan op het 

actieplan ‘Basis voor presteren’.
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> Onderwijscafé: ‘Meer budget 
en ander financieringssysteem 
schoolgebouwen nodig’
De kwaliteit van veel schoolgebouwen is erbarmelijk en holt achteruit. Ondertussen besteden 

gemeenten jaarlijks 380 miljoen euro, bestemd voor onderwijshuisvesting, aan andere zaken. 

Over de oplossingen en de vraag of schoolbesturen zelf verantwoordelijk moeten worden voor 

onderwijshuisvesting spraken de deelnemers aan het Onderwijscafé op 25 mei in Dudok te 

Den Haag. tekst joëlle vlasveld

Een ruime meerderheid van de schoolbesturen pleit 

ervoor de rijksbijdragen voor onderwijshuisvesting 

niet aan gemeenten te geven, maar direct door te slui-

zen naar scholen. De voorzitters van de organiserende 

partijen AVS, PO-Raad en VO-raad staan hier vierkant 

achter. Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA) is wat 

terughoudender als het gaat om doordecentralisatie. 

“De eerste stap het aanspreken van gemeentes: geef het 

geld dat bestemd is voor onderwijshuisvesting hier ook 

echt aan uit. Gemeentes presteren slecht op dit punt, 

dat moet beter georganiseerd worden. Gemeentes en 

scholen moeten samen plannen maken.” Metin Çelik 

van de PvdA stelt echter: “Ook als je al het beschikbare 

geld besteedt aan onderwijshuisvesting, dan nog is er 

een tekort.” De andere deelnemers beamen dat er struc-

tureel te weinig budget is. De gemeente Utrecht plust 

bijvoorbeeld tot 40 procent bij om kwaliteit te kunnen 

realiseren.

Volgens Harry Vedder, voorzitter van het Platform 

Onderwijshuisvesting, ligt het probleem niet alleen 

bij het budget, maar ook bij het fi nancieringsstelsel. 

Gemeenten investeren nu in 

de nieuwbouw van scholen en 

hebben dus belang bij een laag 

investeringsbedrag. Maar scho-

len zitten vervolgens met hoge 

exploitatie- en onderhoudskos-

ten. Zij willen dus liever al meer 

investeren tijdens de nieuw-

bouw. Om deze spanningen 

tussen belangen te voorkomen, 

wil Vedder de budgetten voor 

investering en exploitatie bij één 

partij onderbrengen. “Er kan 

dan worden aanbesteed op kwa-

liteit.” De deelnemers pleiten er 

wederom voor het budget voor 

onderwijshuisvesting daarom 

bij de schoolbesturen neer te 

leggen. “Binnen de gemeente 

voelt niemand zich verantwoor-

delijk. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het onderwijs, op alle fronten, en wil je 

dit graag waarmaken”. Volgens Ferrier moeten scho-

len zelf kunnen kiezen of ze verantwoordelijk willen 

Het onderwerp onderwijshuisvesting kon op veel belangstelling rekenen. Foto’s: Jan de Groen

Kathleen Ferrier (CDA): “Gemeentes en scholen moeten 
samen plannen maken.” Metin Celik (PvdA, midden) wil dat 
pensioenfondsen investeren in scholenbouw.

Juni 2011 Kadernieuws6 



worden voor onderwijshuisvesting, of dat ze deze 

verantwoordelijkheid bij gemeenten willen laten. “Op 

lokaal niveau moet er worden gekeken wat het beste 

is voor de school.” Çelik (PvdA) wil pensioenfondsen 

laten investeren in schoolgebouwen. Vedder ziet dit 

echter niet als dé oplossing. “Zo’n fonds wil rende-

ment halen. En wie gaat het fonds dan terugbetalen? 

En gaan (bouw)procedures werkelijk sneller, als er met 

het fonds nog een gesprekspartner bijkomt?”

De AVS, PO-Raad en VO-raad willen het bedrag van bijna 

400 miljoen euro dat gemeenten niet besteden aan 

> Laatste jaar subsidie 
voor scholing overblijf-
medewerkers
De subsidieregeling ‘Scholing overblijfmede-

werkers primair onderwijs’ is verlengd met 

één schooljaar. Deze maand (juni) kunnen 

scholen voor de laatste maal een beroep doen 

op de regeling. Het kabinet heeft besloten 

dat 2011/2012 het laatste schooljaar is van 

deze regeling.

De termijnen zijn aangepast om beslissing en betaling 

al in oktober mogelijk te maken. Subsidieaanvragen 

kunnen tot uiterlijk 30 juni 2011 worden ingediend bij 

DUO. Hiervoor is een PDF-formulier beschikbaar op de 

www.cfi.nl (kenmerk 69012-004).

Voor het schooljaar 2011-2012 zijn de beschikbare 

bedragen aangepast. Voor ‘korte cursussen’ is maximaal 

2.898.000 euro beschikbaar en voor beroepsgerichte 

scholing is maximaal 770.000 euro beschikbaar. <

> Meldcode kinder-
mishandeling en 
huiselijk geweld 
verplicht
De ministerraad heeft op voorstel van staats-

secretaris Veldhuijzen van Zanten van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd 

met het wetsvoorstel verplichte meldcode 

 huiselijk geweld en kindermishandeling.

In het wetsvoorstel is vastgelegd dat professionals in 

onder meer onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang ver-

plicht zijn om met een meldcode te gaan werken wan-

neer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal 

van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode bestaat uit een overzichtelijk vijfstappen-

plan waarin staat wat een professional het beste 

kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad 

van State en wordt vervolgens ingediend bij de Tweede 

Kamer. <

onderwijshuisvesting jaarlijks inzetten voor de (ver-

snelde) renovatie van schoolgebouwen, waarvoor dat 

technisch gezien de moeite waard is. Daarmee kunnen 

per jaar ongeveer 300 schoolgebouwen aanzienlijk wor-

den verbeterd. Voor scholen waarvoor renovatie geen 

soelaas biedt, kan dan worden gedacht aan versnelde 

nieuwbouw. “We kunnen dan in 25 jaar alle schoolge-

bouwen vernieuwen of verbeteren (per jaar 150 nieuwe 

gebouwen en 300 renovaties).” <

> Lees het volledige verslag op www.hetonderwijscafe.nl.

Sjoerd Slagter (VO-raad, links), Ton Duif (AVS) en Kete Kervezee 
(PO-Raad).

De VNG bracht de visie in van de gemeenten. 
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> ‘Bekwaamheidsdossier nog niet 
richtinggevend genoeg’
Het bekwaamheidsdossier is volgens onderwijsstaatssecretaris Halbe Zijlstra nog geen levend 

document dat richtinggevend is voor het bekwaamheidsonderhoud, dat regelmatig wordt bijgesteld 

op basis van gevolgde scholing of andere vormen van bekwaamheidsonderhoud. Hij trekt die 

conclusies op basis van een evaluatierapport over de Wet Beroepen in het onderwijs (BIO), dat 

Zijlstra onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Zijlstra: “Systematisch bekwaamheidsonderhoud komt 

nog onvoldoende van de grond. Op veel scholen ont-

breekt nog het werken met bekwaamheidsdossiers als 

integraal onderdeel van het personeelsbeleid. Hierdoor 

mist de werkgever goed inzicht in de feitelijke en 

benodigde bekwaamheidsontwikkeling van leerkrach-

ten. Het op orde hebben van de gesprekkencyclus en 

bekwaamheidsdossiers in het kader van het personeels-

beleid is een noodzakelijke voorwaarde voor een sterk 

kwaliteits- en HRM-beleid.” Uitzondering hierop vormt 

de dossiervorming van de leerkrachten die in het kader 

van de functiemix promotie willen maken.

Zijlstra wil hierover met de sectoren afspraken maken. 

Vanaf 2012 zal het toezicht op het leraarschap boven-

dien meer nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het 

inspectietoezicht.

De bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het po 

worden geactualiseerd (zie ook het bericht ‘Kabinet 

zet fors in op hogere prestaties’ op pagina 5). De Neder-

landse Schoolleiders Academie (NSA) zal daartoe in 

afstemming met werkgevers, bonden en opleiders, 

begin 2012 met een voorstel komen.

Onder scholen en leerkrachten is wel voldoende draag-

vlak voor de Wet BIO, blijkt uit de evaluatie. De wet 

heeft op veel scholen een impuls gegeven aan het 

> Beslismoment eigen risicodragerschap 
uitgesteld en premie aangepast
Zoals bekend heeft het Vervangingsfonds (Vf ) in september 2010 besloten om het voor grote 

schoolbesturen mogelijk te maken om eigen risicodrager te worden per 1 augustus 2011, wat 

betreft de vervangingskosten bij ziekteverzuim. Maar door een signaal van een aantal grote 

schoolbesturen heeft het Vf geconstateerd dat er van verkeerde aannames is uitgegaan. Hierop 

heeft het Vf besloten de premie aan te passen en het beslismoment om te kiezen voor eigen 

risicodragerschap uit te stellen.

De premie is nu gesteld op 2,96 procent (ter dekking 

van de vervangingskosten bij ziekteverzuim langer dan 

een jaar, zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Oorspronkelijk was besloten dat schoolbesturen voor 

1 juni 2011 moesten beslissen of ze eigen risicodrager 

wilden worden. Door het recente besluit tot de pre-

miebijstelling, heeft het bestuur echter besloten om 

een tweede beslismoment in te bouwen. Het tweede 

moment om al dan niet eigen risicodrager te worden is 

gesteld op 1 januari 2012, met een beslismoment vóór 

1 oktober 2011. Als besturen voor 1 oktober 2011 niet 

aangeven dat zij geen eigen risicodrager willen worden, 

zullen zij dit per 1 januari 2012 automatisch zijn.

Bij de brief van het Vf naar alle schoolbesturen, waarin 

bovenstaande wordt meegedeeld, is een antwoordfor-

mulier gesloten waarin expliciet naar de keuze per 

1 augustus 2011wordt gevraagd. Als er voor 15 juni aan-

staande geen reactie is ontvangen, gaat het Vf er vanuit 

dat het betreffende bestuur tot 1 januari 2012 nog vol-

ledig onder het Vf valt.

In het actieplan ‘Basis voor Presteren’ staat bovendien 

dat minister Van Bijsterveldt van plan is de verplichte 

aansluiting bij het Vf te stoppen. Aangezien hier een 

wetswijziging voor nodig is, zal dit op zijn vroegst in 

augustus 2014 in werking kunnen treden. <
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personeelsbeleid, vooral door de gesprekkencyclus 

beter te structureren op basis van de bekwaamheids-

eisen. De inhoudelijke relatie tussen de gevolgde scho-

ling en de bekwaamheidseisen is echter vaak impliciet 

of niet aanwezig. Scholing kan dus nog gerichter 

 worden ingezet.

De Wet BIO (2006) bevordert dat het onderwijsperso-

neel in het primair, speciaal, voortgezet onderwijs en 

het middelbaar beroepsonderwijs aan een bepaalde, 

minimum kwaliteit blijft voldoen. Daartoe heeft de 

Wet BIO bekwaamheidseisen voor leerkrachten wette-

lijk vastgelegd en is de plicht tot bekwaamheidsonder-

houd in de wet opgenomen. Scholen zijn verplicht om 

voor iedere leerkracht een bekwaamheidsdossier bij te 

houden en in hun schoolplan de maatregelen en instru-

menten te benoemen die waarborgen dat het  personeel 

zijn bekwaamheid onderhoudt. <

> ‘Juf geen verklaring voor gedragsproblemen 
jongens’

Het beeld dat juffen het gedrag van jongens als problematischer ervaren dan meesters, is onjuist. 

Jongens vertonen bij een juf niet meer (of minder) gedragsproblemen dan bij een meester. 

Dit blijkt uit onderzoek door Marjolein Rietveld, docent bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs 

(Pabo Almere) van Windesheim Flevoland. Zij deed haar onderzoek in samenwerking met de 

Vrije Universiteit in Amsterdam.

De feminisering in het basisonderwijs zou botsen met 

het natuurlijke gedrag van jongens. Jongens zouden 

daarom in het nadeel zijn met een juf als leerkracht. 

Dit nadeel vertaalt zich in gedragsproblemen waarvoor 

de juf als verklaring wordt aangedragen. Door in het 

onderzoek een koppeling te maken tussen gedrags-

problemen van leerlingen en het geslacht van hun 

leerkracht, werd onderzocht of jongens inderdaad een 

nadeel ondervinden van een juf. Er werd daarbij vooral 

gevraagd naar gedragsproblemen die vaker voorkomen 

bij jongens dan bij meisjes, en waarvan gesuggereerd 

wordt dat een juf daar moeite mee heeft. Juffen en 

meesters beoordeelden gedragsproblemen op het 

gebied van ADHD en agressiviteit bij hun leerlingen, 

zowel jongens als meisjes. De resultaten bevestigen dat 

jongens dit probleemgedrag vaker en ernstiger verto-

nen dan meisjes. Maar jongens vertonen dus evenveel 

gedragsproblemen bij de juf als bij de meester. Dat 

geldt trouwens ook voor meisjes. Dit onderzoek beves-

tigt dus niet de suggestie dat de dominante aanwezig-

heid van juffen in de basisschool een negatieve rol 

speelt bij gedragsproblemen van jongens.

Ook volgens de ouders blijkt de aanwezigheid van de 

juf, in vergelijking tot de meester, niet te leiden tot 

een verandering in de aard of de ernst van gedrags-

problemen van hun kinderen.

Los hiervan kondigde minister Van Bijsterveldt onlangs 

aan meer onderzoek te gaan doen naar de onderwijs-

achterstand van jongens. Meisjes zijn namelijk beter in 

taal, volgen hogere opleidingsniveaus en hebben meer 

kans een diploma te halen. Ook zitten er meer meisjes 

dan jongens op de havo en het vwo en blijven jongens 

zowel op de basisschool als in de eerste klassen van het 

voortgezet onderwijs vaker zitten dan meisjes. <

> Van Bijsterveldt krijgt onvoldoende

Minister Van Bijsterveldt krijgt het rapportcijfer 4, het laagste cijfer dat een minister ooit heeft 

gekregen, van de deelnemers aan een panelenquête van de AOb.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra krijgt een 4,2 en premier Mark Rutte een 5,1. Het onderwijsbeleid van het kabinet 

scoort het cijfer 3,7, het totale beleid een 4. Ter vergelijking: het ‘hoogste’ cijfer dat in het recent verleden door 

een onderwijsminister werd gehaald was een 5,2 door Jo Ritzen. <
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De Trapeze is een school voor speciaal basisonderwijs in Haarlem-
noord. Het is een gezellige en leuke school met circa 180 leerlingen 
verdeeld over 12 groepen. Er werken ongeveer 40 medewerkers, 
het merendeel parttime. Naast groepsleerkrachten heeft de school 
allerlei ondersteunende disciplines in huis. Er wordt op de Trapeze 
hard gewerkt om de kinderen de begeleiding en het onderwijs te 
bieden dat ze verdienen, hun talenten aan te spreken en een fi jne 
schooltijd te bezorgen. De school is volop in ontwikkeling met 
handelingsgericht werken en de 1-zorgroute. Voor de komende 
jaren heeft de school de ambitie om zich naast school ook als 
expertisecentrum te profi leren.

Wij zoeken een directeur
SBO (1,0 fte) die:

•  De onderwijsgevenden en andere betrokkenen weet te motiveren en te 

stimuleren bij het uitvoeren van lopende en toekomstige taken.

•  Om kan gaan met kritiek, gevoel voor humor heeft en beschikt over goede 

communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden.

• De grondslag van de school kan onderschrijven.

• Zichtbaar in de school is en dichtbij kinderen, ouders en teamleden staat.

• De schoolleidersopleiding heeft afgerond.

• Een aantal jaren ervaring heeft als schoolleider, bij voorkeur binnen het SBO.

•  Over kennis van onderwijskundige ontwikkelingen binnen een SBO-school 

beschikt.

• Affi  niteit en ervaring heeft met de doelgroep SBO-leerlingen.

• Een doortastende persoonlijkheid is.

• Besluitvaardig is.

• Stressbestendig is met een behoorlijke dosis relativeringsvermogen.

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennermerland

De Trapeze  valt onder het bestuur van Salomo, Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de heer Ben Cüsters, algemeen directeur 
van Salomo, telefoonnummer 023-7078380, of kijk op de website 
www.salomoscholen.nl of www.sbodetrapeze.nl.

Stuur uw reactie zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen,  
naar Salomo, Postbus 2018, 2002 CA Haarlem of per email naar
info@salomoscholen.nl. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

f i k s e  ko r t i n g  v o o r  p o s ta c t i e v e 

e n  b u i t e n g e w o n e  l e d e n

Lid worden én blijven!
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in 
of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere AVS-
lidmaatschap dan om in een (goedkoper) postactief of 
buitengewoon lidmaatschap. 

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws via 

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief 

of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 

103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel van 

hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe 

leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Extra exemplaren nieuwe 

AVS Agenda bestellen
De AVS Agenda 2011/2012 is onlangs verschenen. 
Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. 
Vol met relevante (vak)- informatie en uiteraard weer 
een jaarplanner waarin schoolvakanties en feestdagen 
tot en met januari 2013 zijn opgenomen. 

Wilt u, of uw collega, extra exemplaren 

ontvangen? De agenda is te bestellen 

voor t 15 per stuk (excl. verzend- en 

administratiekosten). Mail dan naar 

info@avs.nl. 

Opmerkingen over of  suggesties 

voor de agenda? Mail naar 

communicatie@avs.nl.

Juni 2011 Kadernieuws10 



> Homovoorlichting niet in de kerndoelen
Minister Marja van Bijsterveldt gaat er niet toe over om voorlichting over (homo)seksualiteit voor 

scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op te nemen in de kerndoelen. Zij negeert een eerder 

aangenomen motie van D66 uit 2009 hierover.

Volgens de minister zou de verplichte voorlichting niet 

op het bordje van de scholen moeten komen te liggen. 

Zij vindt dat scholen daar zelf over mogen beslissen. 

Van Bijsterveldt vreest dat een verplichting ertoe kan 

leiden dat ook voorlichting over bijvoorbeeld men-

senrechten, omgaan met geld of overgewicht aan de 

kerndoelen toegevoegd dien te worden. Dat vindt zij te 

belastend voor scholen.

De minister vindt dat er andere mogelijkheden zijn 

om op scholen de aandacht te vestigen op homosek-

sualiteit. Van Bijsterveldt stimuleert ook gemeenten 

om een ‘roze’ beleid in te voeren. Met 18 zogenoemde 

koplopergemeenten ondertekende ze afgelopen week 

in Amsterdam een intentieverklaring voor de  periode 

2012-2014 waarin de deelnemende gemeenten toezeg-

gen de komende jaren meer aandacht te besteden 

aan de positie van homoseksuelen in de gemeen-

schap. Hiervoor is per jaar 20.000 euro voor kleine(re) 

gemeenten en 50.000 euro voor de grote vier gemeen-

ten beschikbaar gesteld. De minister hoopt dat het 

aantal (grote) gemeenten dat een dergelijke roze beleid 

invoert, op termijn oploopt tot vijftig. De 18 koploper-

gemeenten moeten voor 1 november aanstaande met 

concrete plannen komen om de sociale acceptatie, 

veiligheid en weerbaarheid van lesbiënnes, homosek-

suelen, biseksuelen en transgenders te vergroten. Het 

kabinet wil “de weerbaarheid van jongeren vergroten 

en de sociale acceptatie van homoseksualiteit in krin-

gen waar dat moeilijk ligt, bevorderen”. <

Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2011-2012

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

goed onderwijs door goed management

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling

postadres Postbus 10003 33 33 350005 BBA U hh l f

•  Excelleren in uw eigen leiderschap, uw ib’er (laten) bijspijkeren en/of uw leerkracht 
met ambitie meer mogelijkheden bieden? 
Bekijk dan het trainings- en opleidingenaanbod van de AVS. 

•  Heeft u een specifi eke vraag voor uzelf of uw team, of wilt u met uw medewerkers 
op uw eigen locatie een maatwerktraining volgen?
Kies dan voor maatwerk van de AVS.

•  Wilt u persoonlijke ondersteuning van een adviseur? 
Bij de AVS kunt u ook terecht voor een adviesgesprek of coaching.

Vraag de AVS Professionaliseringsgids aan via info@avs.nl 
of kijk op www.avspifo.nl
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AVS Agenda
30 juni
Leidinggeven aan bovenschoolse en 

complexe organisaties (extra cursusdag)

2 juli t/m 14 augustus
Zomervakantie midden

9 juli t/m 21 augustus
Zomervakantie zuid

23 juli t/m 4 september
Zomervakantie noord

(onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie en inschrijven 

op www.avs.nl/agenda.

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 

e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

> Colofon
Redactie 
Jaan van Aken, Ton Duif, Jan de Groen, Vanja de Groot, Hans Roggen, Tineke Snel, 

Joëlle Vlasveld, Jannita Witten

Kadernieuws is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders, verschijnt 10 x 

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 117 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2011).

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC-keurmerk draagt.

> ‘Mobieltjesbeleid op scholen 
chaotisch’

Uit een onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maat-

schappij op 120 Nederlandse scholen – waaronder 42 basisscholen – 

blijkt dat zij zich geen raad weten met het gebruik van mobieltjes door 

leerlingen binnen de school, met alle gevolgen van dien.

Liesbeth Hop van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij: “Scholen zijn 

onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van de huidige mobieltjes en smart-

phones. Het zijn in veel gevallen niet slechts telefoons, maar zij bieden volledig toe-

gang tot het internet. Smartphones blijken zelfs te worden ingezet als wapens tegen 

leeftijdsgenoten en onderwijzend personeel. het oneigenlijk gebruik van mobieltjes 

bestaat voornamelijk uit digitaal pesten en misbruik tijdens de lessen. Daarbij zijn 

leerkrachten een nieuwe slachtoffergroep. Leerlingen blijken te vaak vrij spel te 

krijgen in het gebruik van mobieltjes en/of smartphones. Dat gaat ten koste van de 

veilig heidsituatie binnen de school, maar verstoort ook de kwaliteit van het educa-

tieve proces van leerlingen.”

Scholen blijken volgens Hop nauwelijks tot geen afspraken te hebben gemaakt over 

het gebruik van mobieltjes binnen de school. “Als er al afspraken zijn gemaakt dan 

zijn deze niet eenduidig en worden niet consequent door het schoolteam gehand-

haafd. Het wordt hoog tijd dat scholen beleid ontwikkelen dat aansluit bij de 

 huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest. Ook basisscholen moeten aan de bak, 

omdat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een eerste mobiele telefoon gaan 

gebruiken blijft dalen.’

Stimuleren
AVS-voorzitter Ton Duif vindt dat scholen het gebruik van mobieltjes met internet 

in de klas juist moeten stimuleren. Ook zouden leerkrachten zich volgens hem meer 

moeten bekwamen op het terrein van social media als Twitter, Hyves en Facebook. 

“Leerkrachten kennen vaak de digitale wereld niet waarin kinderen tegenwoordig 

opgroeien. Mobieltjes kunnen een toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Veel 

scholen hebben een tekort aan computers. Het is dan handig als kinderen zelf infor-

matie op kunnen zoeken via internet. Als je het in de klas gaat verbieden, ben je 

verplicht een controlesysteem in te voeren.” <

> Meer informatie, waaronder adviezen waarmee scholen beleid kunnen maken en tips 

voor veilig twitteren: www.mediaenmaatschappij.nl


